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 القرار  الطبيعة التخصص الفرع  يـدان امل

  ر"اضيات و إعالم آ67

 05/08/2015مؤرخ 6B  565 أ  ر"اضيات  ر"اضيات

 إعالم آ67

 أ نظم معلوماتية
1084  6B 13/10/2015مؤرخ 

 أ ال�Oمجيات�ندسة نظم املعلومات و 

 07/08/2008مؤرخ 6B  153  م  إعالم آ67 التخاذ القرار

   04 02  اRSموع

  علوم اقتصادية و الTسي�� و علوم تجار"ة

  علوم تجار"ة
 أ تجارة دولية و إمداد

661  6B 05/08/2015مؤرخ 

 أ Zسو"ق

 علوم الTسي��
 أ إدارة األعمال

 أ إدارة مالية

  علوم اقتصادية
 أ اقتصاد دو67

̂ي  أ اقتصاد نقدي و بن

 13/10/2015مؤرخ 6B  1068 أ محاسبة و جباية علوم مالية و محاسبة

    07  04 اRSموع

  علوم و تكنولوجيا
  

 أ آلية آلية

707  6B 05/08/2015مؤرخ 

̂انيك ̂انيك  كbرومي  أ كbرومي

 أ إلك�dونيك إلك�dونيك

�eروتقbك  �eروتقbأ ك 

 أ �ندسة مدنية �ندسة مدنية

 أ �ندسة الطرائق �ندسة الطرائق

̂انيكية  �ندسة مي
 أ طاقو"ة

 27/07/2017مؤرخ 6B  835  أ  �ندسة املواد

 05/08/2015مؤرخ 6B  707 أ اتصاالت سلكية و ال سلكية اتصاالت سلكية و ال سلكية

13/10/2015مؤرخ  1045 أ صناعات إلك�dونية إلك�dونيك  

    10  09 اRSموع



 

 

 

 

 

  

 القرار  الطبيعة التخصص الفرع  يـدان امل

 علوم املادة
 ف�kياء

 أ ف�kياء املواد

797  6B ياء الطاقو"ة 05/08/2015مؤرخkأ الف� 

 أ التحليليةالكيمياء  كيمياء 

  03 02  اRSموع

 علوم الطبيعة و اmnياة

 علوم فالحية

 أ إنتاج نباZي

752  6B 05/08/2015مؤرخ 

 أ  حماية النباتات

 أ ترpة وماء

 علوم بيولوجية

 أ الغذاء و التغذية و علم األمراض

 أ بيوكيمياء 

 أ علم الب�ئة و اmSيط

 أ علم األحياء الدقيقة

 أ علم الTسمم

   08 02 اRSموع

 لغة و أدب عرvي

  أ  نقد و مناxy دراسات نقدية
254  6B 18/04/2016مؤرخ 

  أ  لسانيات عامة  دراسات لغو"ة 

 05/08/2015مؤرخ 6B  523 أ أدب عرvي دراسات أدبية

      03  03 اRSموع

 آداب و لغات أجن�ية
 أ لغة فر�سية لغة فر�سية

622  6B 05/08/2015مؤرخ 
  أ  لغة انجل�kية  لغة انجل�kية

    02  02  اRSموع

  حقوق  حقوق و علوم سياسية 
  أ  قانون خاص

784  6B 26/07/2016مؤرخ 
  أ  قانون عام

   02  01 اRSموع



 

 

  

  

  

 

 

 القرار  الطبيعة التخصص الفرع  يـدان امل

 العلوم اإل�سانية و االجتماعية

 

  أ  علم النفس املدر�~�  علم النفس  –علوم اجتماعية 
976  6B 09/08/2016مؤرخ 

  أ  علم النفس العمل و التنظيم  علم النفس -علوم اجتماعية

 أ  علم االجتماع علم االجتماع -علوم اجتماعية
833  6B 26/07/2016مؤرخ  
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      اRSموع


